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Letní tábory a kurzy 2014 
 

Letopisy Narnie - Aslanovy děti 
pohádková fantasy pro menší děti 

(12. – 19. července 2014) 
 

Tajemství tří 
týdenní detektivka v Holmesově stylu 

(19. – 26. července 2014) 
 

Pro čest a slávu! 
(ne)tradiční historický tábor 

(27. července – 3. srpna 2014) 
 

Hra o trůny 
zážitkový kurz pro středoškoláky 

(3. – 10. srpna 2014) 



. . . léto s em . . . 
 
Vážení a milí rodiče, naši příznivci a přátelé, 
 
jako předzvěst léta Vám posíláme už sedmnáctý kalendář našich táborů. Už 
sedmnáctý rok se vydáváme do světa zážitků, do světa hrdinů, do světa 
prázdninových dobrodružství. Vstupujeme sem s pokorou a radostí. Vstupujeme 
sem spolu s dětmi. Vám, rodičům, děkujeme za důvěru, kterou nám věnujete. 
Díky Vám cesta pokračuje. 
 
Máme zkušené a nadšené instruktory. Máme proškolené zdravotníky, máme zase 
pár nových mladých elévů, kteří chtějí s Hobitem zůstat, i když už trochu 
vyrostli. Máme odvahu otevírat dveře do nových příběhů, máme fantazii, 
abychom z nich udělali legendy našich táborů. A máme kouzelný dům 
v jihočeských lesích, který se stal „srdcovkou“. Už to nejsou jen zdi a stromy. 
Už jsou to vzpomínky, zážitky a smích, přátelství a radost. 
 
Máme za sebou šestnáct let a před sebou dva letní měsíce a čtyři tábory. Budeme 
opatrně foukat do jiskřiček prvních nápadů, aby se rozhořely a odrazily 
v dětských očích. Pojďte. Přisedněte k našemu ohýnku. Buďte v létě zase s 
námi. Tady je naše nabídka. Prosím, vybírejte! 
 
S úctou a radostí  

Mgr. Ivan B a u e r – HOBIT 
 

 

Setkání Hobitího společenstva 
 
Cena: 700,- Kč 
Termín: víkend na začátku října 2014 
 

Hobit nežije jen v létě, Hobit na podzim nekončí. Hobit vytváří vazby, které 
je třeba utužovat. Setkání společenstva je tu přesně proto. 
 

Setkání pořádáme na konci babího léta. Není ještě zima na kulicha a šálu, ale 
lesy už zlátnou a vzduch voní. Přijeďte, zahrajeme si spolu ty nejlepší hry 
uplynulého léta, zazpíváme si ty nejoblíbenější písničky, podíváme se na fotky. 
Vzpomínky hřejí jako dobrý čaj. Přijeďte, budeme zase spolu. 
 
Sledujte naše internetové stránky, kde se již před létem dozvíte víc. 
 



Víkend otevřených dveří 

Předkrm 
 
Termín:   26. – 27. dubna 2014 
Místo konání:  Chválkov u Kamenice nad Lipou 
Určeno pro:  Děti i rodi če 
Hlavní vedoucí:  Mgr. Milan Klíma 
Cena:   0,- Kč 
 

 
 
Letos chystáme milou novinku. Rodinný výlet? Ochutnávku? Předpremiéru? 

Jak chcete! Rádi bychom Vám ukázali místo, kde probíhají naše tábory. Místo, 
kde budou Vaše děti trávit své prázdniny. Rádi bychom Vás uvítali na jihu. 

 
Ještě jste s námi nebyli? Rozmýšlíte, kam děti v létě poslat? Váháte, zda 

mohou spát ve stanu? Posíláte děti na tábor poprvé a chcete se přesvědčit, že se 
nebudou bát? 

 
Přijeďte spolu s dětmi! Provedeme Vás naším objektem, ukážeme Vám 

tábořiště. Budete se moci přesvědčit, že myslíme na to, aby Vaše děti byly 
v přírodě, ale přitom v pohodě. Nabídneme Vám ukázku táborového programu. 
Večer zapálíme společný oheň a posedíme.  

 
Můžete „pobejt“ jeden den nebo celý víkend nebo se jen podívat. Můžete se 

na cokoli zeptat přímo na místě. K dispozici Vám budou instruktoři ze všech 
táborů. A těšit se můžete i na malé překvapení... 



Pohádková fantasy pro menší děti  

Letopisy Narnie - Aslanovy děti  
 
Termín:   12. – 19. července 2014 
Místo konání:  Chválkov u Kamenice nad Lipou 
Určeno pro:  Děti od 6 do 11 let (nejdříve po ukončení 1. třídy ZŠ)  
Hlavní vedoucí:  Mgr. Milan Klíma 
Cena:  3.390,- Kč 
 

Ve tmě se konečně začalo něco dít. 
Nějaký hlas začal zpívat. Byl to ten 
nejkrásnější zvuk, jaký děti v životě 
slyšely. A pak jej spatřily. Prázdnou 
zemí chodil lev a zpíval píseň. A jak 
zpíval, údolí zarůstalo trávou. Šířila se 
od lva jako jezero. Všude kolem se 
v trávě objevovaly kopečky, které se 
různě hýbaly a nadouvaly, až praskly, 
a z každého z nich vylezlo nějaké zvíře. Vysoko nahoře, za závojem modré 
oblohy, se rozezpívaly i hvězdy. Bylo to čisté, chladné a nádherné. Najednou se 
zablesklo, ať už z oblohy nebo ze lva samotného, a potom hluboký, nespoutaný a 
přitažlivý hlas pronesl: „Narnie, Narnie, Narnie, procitni. Miluj. Mysli. Mluv. 
Buďtež kráčející stromy. Buďtež mluvící zvířata. Buďtež krásné letní dny, na 
které nikdy nezapomenete.“ 
 

Petr, Zuzka, Lucinka, Edmund - ty všechny do Narnie zavolal lví král Aslan. 
Nyní zve do tohoto krásného království lesů, jezer i moří i Vás, abyste mu 
pomohli bojovat se zlem. A nejen proto. Zažijete docela nový příběh plný 
bájných faunů, dryjád i najád. Potkáte ale i zlobry a bílou královnu Jadis. Dveře 
do skříně, která skrývá bájný svět plný dobrodružství, se otevírají… 

 
Letos pořádáme i tábor pro menší děti na Chválkově. Narnie je přírodní 

království, a kde jinde by se mohl takový příběh odehrávat. Navíc víme, že 
zázemí našeho objektu nám to dovoluje. A že se umíme postarat. Stále váháte, 
zda s námi menší dítě poslat? Přijeďte na Předkrm, náš dubnový víkend 
otevřených dveří, a přesvědčte se, že se není čeho bát! 

 
...ubytování ve stanech s podsadou * bezpečí pevného objektu * strava 

pětkrát denně * malé družiny * týden v krásné přírodě * 
Váš smích * Vaši hrdinové * Vaše zážitky... 



Týdenní detektivka v Holmesově stylu 

Tajemství tří 
 
Termín:  19. – 26. července 2014 
Místo konání: Chválkov u Kamenice nad Lipou 
Určeno pro: Táborníky ve věku 9 – 14 let 
Hlavní vedoucí: Mgr. Ivan Bauer 
Cena:  3.750,- Kč 
 

Vlevo i vpravo byly dveře. Jedny byly zřejmě zavřené už mnoho týdnů. Těmi 
druhými jsme vstoupili do haly. Byla to rozlehlá místnost s prkennou podlahou. 
Vypadala větší, protože byla úplně prázdná. V čele stál krb. Na krbové římse 
zůstal jen kousek červené svíčky. 

Okno bylo šedé a slepé a světlo sem pronikalo jen neochotně. V prachu na 
parapetu byla napsaná velká trojka. Pak jsem uviděl tu postavu… 
 

Náš příběh začíná ve Winsteru, ale skončí 
docela jinde. Zavede nás do viktoriánské Anglie, 
do křivolakých uliček i na obecní pastviny 
Grasslandu, do krčmy i na ples. Ti tři střeží své 
tajemství už dlouho. Velmi dlouho. 
 

„Tehdy vstoupil do našeho domu sám ďas! 
Neměli jsme jedinou klidnou chvilku! Tatínek 
jako by najednou zestárl. Udělal toho chlapa 
zahradníkem. Ale jemu to nebylo dost! Vypadalo 
to, že celý dům je mu vydán na milost. Jednou večer, když jsme seděli 
v knihovně, tatínkovi ostře odpověděl a já ho vzal za ramena a vyhodil jsem ho 
z pokoje. Druhého dne mi ale tatínek dal silnou zapečetěnou obálku a poprosil 
mě, abych se našemu hostu omluvil. Já jemu! A tak to šlo až do minulého pátku. 
Proto jsem pro vás poslal. Snad mi pomůžete. 

 
Čekej poutavý příběh v kulisách venkovského sídla, pátrání plné obratů. 

Čekej akci, terénní a noční hry, ale i sledování nenápadných stop. Čekej drsný 
závod s časem i anglický čaj s koláčky. Čekej barevný týden s Hobitem. Odhalíš 
tajemství tří? 
 

...ubytování ve stanech s podsadou * zázemí pevného objektu * strava 
pětkrát denně * malé družiny * logika * soutěž a spolupráce  

* zase nová detektivka...



. . . proč jet s em? . . . 
 

Pokud Hobita ještě neznáte a rozhodujete se, zda si některý z našich táborů 
či kurzů vybrat, snad vám pomůže následujících pár řádků: 
• naše malá organizace funguje již šestnáct let; 
• naši instruktoři a vedoucí jsou proškoleni podle platných předpisů; 
• naše priority jsou: bezpečnost – radost – spolupráce; 
• náš program je vždy připravován přesně pro konkrétní věkovou skupinu; 
• na našich akcích zažijete vždy něco nového (žádný celodenní sběr hub); 
• našim cenám odpovídá kvalita a propracovanost našich akcí. 
 
Na našich táborech děti jen minulý rok zažily například:  
• nocleh ve zdech hradu Choustníka; 
• noční útěk přes hranice do západní zóny; 
• slavnostní hostinu na zámku v Brandlíně; 
 • plavbu na raftu skrze cáry padající mlhy prozářené zapadajícím sluncem; 
• klasický waltz i moderní disco na slavnostním plese na nádvoří pohádkového 

zámku Červená Lhota; 
• slavnostní závěr tábora pod hvězdami s chlebem s tvarohem v ruce; 
• velkolepé rozsvícení majáků na noční letní louce; 
• natáčení filmové upoutávky na zeleném pozadí v profesionálním ateliéru; 
• slalom na vozíčku pod vedením skutečného vozíčkáře a jeho maminky; 
• čtení pohádek na dobrou noc za svitu svíček. 

 
Zkrátka, volna mnoho nebude. Ale zábavu a zážitky Vám slíbit můžeme! 
 

 
Mohlo by Vás také zajímat, kde děti vybraný týden prožijí. Přikládáme 
tedy pár vět o objektu, kde pořádáme naše stanové tábory: 
• je to typická jihočeská chalupa s uzavřeným dvorem; 
• uvnitř je šest místností a sociální zařízení s dostatkem teplé vody; 
• k dispozici vybavená kuchyně se sporáky a lednicemi; 
• rekonstruovaná půda se hodí pro komorní večerní programy; 
• v bezprostředním okolí šumí voňavé smrkové lesy a máme tu i rybník; 
• v dosahu jsou města Tábor a Jindřichův Hradec a zámek Červená Lhota; 
• na vlastním palouku za chalupou stojí stany s podsadou a hangár; 
• máme to tu rádi a stále to tu vylepšujeme; 
• prohlédněte si, prosím, fotografie, které najdete na našich stránkách pod 
 odkazem REKREAČNÍ OBJEKT. 
 



(Ne)tradiční historický stanový tábor 

Pro čest a slávu! 
 
Termín:  27. července – 3. srpna 2014 
Místo konání: Chválkov u Kamenice nad Lipou 
Určeno pro: Táborníky ve věku 9 – 14 let 
Hlavní vedoucí: Mgr. Jindřich Fuka 
Cena:  3.770,- Kč 

 
Stál před bránou Svatého města. V 

ruce třímal meč a za sebou slyšel 
doznívat řev bitvy. Na tento okamžik 
čekal dlouho. Pomalu už nevěřil, že se 
dočká. Díval se, jak se první rytíři s 
červeným křížem na zádech dostávají 
přes hradby a pronikají do města. Přes 
všechny útrapy, které museli podstoupit, 
to dokážou. Osvobodí Kristův hrob. A 
dostane se jim jejich odměny. Zvedl ze 
země zaprášený praporec s křížem, 
pozdvihl ho nad hlavu a hrdě prošel 
otevřenou bránou Jeruzaléma… 

 
Historický tábor je hobití klasikou. 

Tentokrát zamíříme do hlubší minulosti, 
do doby první křížové výpravy. 
Poznáme krásy i taje středověku, 
zjistíme, jak vypadal svět muslimských strážců Jeruzaléma a zavítáme až na 
dvůr samotného císaře. Za leskem výpravy se ovšem skrývá hniloba zrady. Zdá 
se, že si někdo přeje její neúspěch a usiluje o život samotného krále. Postav se i 
ty pod prapor s červeným křížem! 

 
Čeká Tě příběh lásky a nenávisti, přátelství a zrady, odvahy a zbabělosti, 

rytířství a hanebnosti. Připrav se prožít dobrodružství a přidej se k výpravě 
hrdinných rytířů a rytířek před brány Jeruzaléma. Čekáme na Tebe, abys nám 
pomohl s naším nelehkým úkolem.     
 

...ubytování ve stanech s podsadou * zázemí pevného objektu * strava 
pětkrát denně * malé družiny * týmová spolupráce * dobrodružství * šerm 

a tanec * rytířství a čest… 



Zážitkový kurz pro středoškoláky 

Hra o trůny 
 
Termín: 3. – 10. srpna 2014 
Místo konání: Chválkov u Kamenice nad Lipou 
Určeno pro: Všechny akční lidi mezi 14 a 18 lety 
Hlavní vedoucí: Tomáš Fiala 
Cena: 3.760,- Kč 
 
 

 
 

 
„Pod každým prstem čepel, hroty pokroucených mečů vyčnívající jako tesáky 

z opěrky trůnu. Dokonce i po třech staletích byly některé ostré tak, že dokázaly 
říznout. Železný trůn byl pro neopatrného plný pastí. V písních se praví, že 
k jeho výrobě byly potřeba tisíce mečů. Mečů rozžhavených do běla ve výhni 
plamenů dštících ze chřtánu Baleriona, Černého děsu. Kovali jej padesát devět 
dní. Konec jejich snažení korunovalo toto pokroucené černé monstrum vyrobené 
z kusů kovu ostrých jako břitva. Trůn, který mohl zabít člověka, a také zabil, 
pokud lze věřit příběhům.“  
 

A co Ty? Věříš těmto příběhům vyprávěným na nejistých stezkách 
Západozemí? Troufneš si vstoupit do sporů mezi Starky a Lannistery? Připoj se 
do jednoho ze sedmi království a přijeď prožít kus svého vlastního 
dobrodružství. Pamatuj, že zima přichází a boj o Železný trůn můžeš rozhodnout 
i Ty! 

 
Čeká Tě nabitý týden plný akce, přátel a silného příběhu, který Tě strhne. 

 
...ubytování ve stanech s podsadou * zázemí pevného objektu * strava 

pětkrát denně * fantazie a příběhy * drsné hry * jemné tóny * 
vyčerpáni i relaxace * závod i divadlo... 



 
 

. . .  zodpovídá některé dotazy . . . 
 
1. Jak získat další informace?   Na našich internetových 
stránkách, elektronickou poštou nebo telefonicky. 
 
2. Kdo se může přihlásit?   Kdokoli, komu je mezi 6 a 18 lety 
a umí ještě žasnout. Nepotřebuješ žádné speciální vědomosti ani 
vybavení. Stačí jen chtít! Nehledej dobrodružství v knížkách. 
Přijeď! 
 
3. Jak se přihlásit?   Jedinou formou je písemná přihláška 
podepsaná rodiči. Formulář přihlášky je součástí tohoto 
kalendáře a je i ke stažení na našich internetových stránkách. 
 
4. Co zahrnuje cena akce?   Ceny uvedené v tomto kalendáři 
zahrnují jízdné na akci a zpět, celodenní stravování a pitný 
režim, ubytování, dopravné v místě, vstupné, pojištění po celou 
dobu akce, pedagogický doprovod, náklady na materiální 
zabezpečení akce a vyvážený celodenní program. Žádné další 
náklady už tedy mít nebudete.  
 
Naše akce odpovídají zásadám intenzivního rekreačního režimu 
a jsou vedeny kvalifikovanými instruktory. 

 
Mgr. Ivan Bauer 

AGENTURA HOBIT 
 

Jungmannovo náměstí 445 
 284 01 Kutná Hora 

 
mobil: 603 154 261 

e-mail: ivan.bauer@seznam.cz 
internet: www.agenturahobit.cz 

 


